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Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök választó- 
kerülelében elmondott nagyszabású beszédében 
foglalkozott úgyszólván minden aktuális gazda
sági, bel- és külpolitikai problémánkkal s meg
világította azokat a célkitűzéseket, amelyek ma 
a  kormányzatot irányítják. Beszédében külön 
kitételt szentelt a kormány birtokpolitikájának, 
mert a  közeljövőben — véleménye szerint — 
szükség lesz arra, hogy a kormányzat a birtok- 
politikával foglalkozzék. A székesfehérvári be
szám olónak ezt a  részét szükségesnek tartjuk 
kiragadni a beszéd komplexumából s vele kü
lön foglalkozni, mert abban olyan kifinomult 
m egállapításokat találunk, amelyek az egész 
birtokpolitikái anyagot, a  magántulajdon szent
ségének védelme alatt, a  közönség érdekének 
rendeli alá.

A miniszterelnök, bár hangsúlyozta, hogy 
újabb földreformra a m ai időkben gondolni sem  
lehet, a  megalkotott földreform egyes problé
máival mégis foglalkozni kénytelen a  kormány. 
Károlyi Gyula nyíltan hangoztatta, hogy a 10 — 
12 évvel ezelőtl megalkotott földreformot hely
telennek és károsnak tartja. Meg is indokolta, 
hogy miért. S ebben neki teljesen igazat adunk. 
Valóban az erőszakos és hirtelen történő bir
tokváltozás sohasem  felelhetett meg igazi egész
séges gazdasági érdekeknek. Az ilyen bir»ok- 
politikai megoldások rendesen magukban hor
danak politikai szempontokat, amelyeket később 
minden oldalon megsinylenek. A tapasztalat azt 
m uta’ja, hogy alig van súlyosabb helyzetben a 
gazdaközönség körében valaki, mint az, aki a 
földreform során birtokhoz jutott. Kitűnt, hogy

földreformot kellő pénzügyi alátámasztás nélkül 
csinálni helytelen.

A miniszterelnök nyíltan hangoztatta, hogy 
olyan földbirtokpolitikót tart egyedül kívánatos
nak és helyesnek, amely bizonyos evolucíószerü 

; természetes gazdasági folyamatból következik.
Ilyen megoldásnak előmozdítása és segítése 

| kell, hogy az állam nak is feladata legyen. Ki- 
| vánatos, kogy mindazok, akiknek arra módjuk 
i van, földhöz jussanak, s kívánatos, hogy olyan 
I területek, amelyek nincsenek kellőleg megmun- 
; kálva, olyan kezekbe jussanak, amelyek ezeket 

a területeket nemcsak az állam, de a  köz ér
dekében is jobban tudják felhasználni. Ma, 
amikor azt tapasztaljuk, hogy az egész világon 
a legnagyobb erőkifejtést teszik az okszerű 
gazdálkodás keresztülvitelére s előtérbe nyo
mult a  mennyiségi termelés mellett a  minőségi 
szempont is, Magyarország, amely kifejezetten 
agrárállam, nem tűrheti meg, hogy meddő bir
toktestek helyezkedjenek el területein, mert ez 
a  vegetálás a  közösségre nézve termi meg a 
maga káros gyümölcsét.

Igen érdekes és eredeti megfogalmazása 
volt a birtokpolitikának mindaz, amit a  minisz
terelnök Székesfehérvárott választói elölt elmon
dott az egyetemes magyar nemzeti szempontok 
kidomboritására vonatkozólag. Kellemesen hat
nak a  fülre az ilyen tisztult megállapítások, 
amelyek az egyéni érdeket mindig a közösség 
szempontjai szerint Ítélik meg. Maga a  minisz
terelnök is birtokos ember s mint ilyen, a  tu
lajdonjog szentségét, többi gazdatársaival együtt, 
mélyen étérzi. De amikor a  tulajdonjog szent
ségéről olyan kristálytiszta iaazságokat mondott 
el. hangsúlyozta, hogy neki, mint birtokosnak 
az  az érzése, hogy az a vagyontest, amely a 
tulajdonjog szentsége alapján megilleti, csak 
az ország érdekében van rábízva. Ezzel szem-

ben kötelességet érez teljesíteni akkor, amikor 
birtokát a köz érdekében a lehetőségek szerint 
legjobban műveli s gyümölcsözteti.

Igen kifinomult érzékre vall az, hogy egy 
birtokos ember igy fogja fel vagyoni helyzetét. 
Gróf Károlyi Gyula miniszterelnököt joggal ne
vezi az ország közvéleménye a puritánság és 
a becsületesség mintaképének. Az ő egész való
ját a közérdek ápolása és szolgálata tölti el, 
s amint látni való, tulajdonjogi vagyonállagát 
is egy nagy kötelezettségnek tekinti, amelynek 
nem az  abból szárm azó előnyös helyzetét, 
hanem  a  vele kapcsolatos követelményeket he
lyezi előtérbe. V ajha ez a  szellem töltene el 
minél szélesebb rétegeket, mert ilyen gondozás 
mellett egy csapásra m egoldódnának mindazok 
a  szociális s közéleti vonatkozású problémák, 
amelyek bizony éppen eléggé foglalkoztatják 
társadalmi és állami életünket. (s.)

I s k o l á n k i v i l i i  n é p m ű v e l é s  
v á r m e g y é n k b e n .

Kislődőn a népművelés nov. 5.-én kezdődőit 
s a megnyitó estén az iskola védszenfje, Szent 
Imre emlékének is hódoltak. Felki Viktor esperes- 
plébános, az albizottság elnöke a népműveléii 
munka célját, irányát és egyévi tervezetét ismer
tette. Az előadásokat a hallgatóság örvendetes 
számmal látogatja és példás figyelemmel kiséri. 
A valláserkölcsi és társadalmi kérdések előadója 
Felki Viktor esperes, a töitínelem, szülőföld és 
honismeret tárgyköréből Deák Aladár ig.-tanitó, az 
egészségügy és testnevelési ismereteket Weichner 
Kálmán; s.-jegyző, a gazdasági és természetrajzia
kat Hottó Zol án tanító adja elő. A népművelési 
munkában a fősulyt a valláaerkölcsi és hazafias 
nevelésre, a szociális kötelességekre való irányi-

„ N e m  hősi l m l o t t “ .
Irta Szomszéd.

Arra, ami itt következik, kedves kajánszivtl 
olvasó, azt mondhatnád, hogy hiszen ez újév-napi 
történet é* most, január végén már egyáltalán nem 
aktuális. De hát mit tehetek róla, ha nem újév 
napján, hanem most eseft meg velem.

Elég az hozzá, hogy tegnap, ebéd után, ren
des szokásom szerint beletelepedtem a karosszé
kembe újságot olvasni. Éppen egy cikk olvasásába 
merültem és bizony elaludtam rajta. Alighogy el- 
ernyedt kezemből kihull az újság, valaki kopogtat 
az ajtómon. Kicsit bosszantod, hogy még ilyenkor 
sem hagynak békét, de azért már nyúltam az er
szényem felé, mert azt hittem, hogy biztosan vala
milyen szeiencsétlen embeitársam, talán valami 
foglalkozásnélküli munkásember, vagy egy állás
nélküli rongyoskodó, kiéhezett hivatalnok, talán 
egy jobb napokat is látott alkoholszagú özvegy lesz 
a  látogató, mint mostanában annyiszor.

— Szabad! — dörmögtem álmosan.
Nyílik az ajtó és elképedésemre belép egy

toprongyos, lábigszakáll, ezenánc vénember. Nyi
korgóit, csikorgóit a hangja, ahogy megszólalt:

— Ne haragudj kérlek, hogy így betolak
szom hozzád, ne félj, nem maradok sokáig! Csak 
egy kicsit, ha nem lennék terhedrr, panaszkodni 
szeretnék.

— Ejnye de különös ! — gondoltam. — Igaz, 
hogy még nem vagyok éppen idős ember, de 
mostanában még sem igen fordult elő, hogy vad
idegen emberek, még hozzá ilyen koldusroncsok, 
csak úgy egyszerűen letegezzenek Meg aztán 
hogy jövök én hozzá, hogy ez a ruhatém szőr
gubanc pont nekem panaszkodjon ? ... Hja, vagy 
úgy... bizonyosan meghallotta valakitől, hogy mi
lyen jó szivem van ... Ugyan ki mondhatta meg 
neki? ...

— Kicsoda maga ? — szóltam rá meglehe
tősen barátságtalanul.

— Hát nem ismersz, kedves fiam ?
— Én ? Nem én ! Sohase láttam !
— Na ne légy már olyan 1 — nyöszörögte. 

— Hát nem emlékszel már rám ? Pedig tavaly, 
mikor még meg se születtem, de sokat emlegettél, 
azt mondtad, bár csak már itt volna, bár csak a 
másik^már elmenne, ez biztosan különb lesz, so
kat várunk tőle, fogadjuk szívesen... meg más 
ilyeneket mondtál rólam ... Még az első felkö
szöntőt is te mondtad rám a szilveszteri össze
jövetelen ! Ezéit mertelek éppen téged felkeresni...

— Hirtelen világosság támadt az agyamban.
— N in i! — csodálkoztam. — Hiszen maga 

az Óesztendő ! Sose hittem volna, hogy igy szem- 
től-szembe láthatom ! Hiszen maga éppen olyan, 
mint egy vén Miku’á s !

— Hát persze, hogy én vagyok ! — vigyor
gott örvendezve. — Na nézd, csakhogy megis
mersz 1 Hát eljöttem ...

— De hát miért jö tt?  Mit akar? Hiszen 
maga már elmúlt! Ma már 1932 van és maga 
már jó négy hete, akkor, mikor a kávéházban 
éjfélkor elaludt a villany, azazhogy el kellett volna 
aludni, de az idén nem aludt el, hiába vártuk, 
mert most nem a városi villanytelepről kapjuk az 
áramot, hanem valahonnan Tatabányáról és ott 
ugylátszik, nem sokat törődnek vele, hogy mi a 
szokás minálunk, szóval maga már jó négy hete, 
hogy elmúlt, semmivé 1 t t ! Egyszerűen megszűnt! 
Maga mar egyszerűen nincs! Nu la ! Zéró! Pont f 
Még csak pont s e ! Mit akar hát ?

— Igen, igen — tipegett-topogott gyámolta
lanul az öreg, — elmúltam, nem tehetek róla, de 
egy kicsit visszaszöktem kísérteni ... Mert hát tu
dod, még se járja, hogy olyan cudarul elbántatok 
velem ! Ez a kulya Uíesztendő is, ez a taknyoa 
kölyök... mindenki róla beszél, velem meg senki 
se törődik m ár... Pedig én azt olvastam valahol, 
amikor még éltem, hogy akkor hal meg valaki 
igazán, mikor elfeledik. Hát én nem szeretném, 
ha csak úgy egyszerűen elfelednének. Azaz hogy 
csak feledjenek, de ne igy ... Nem ezt érdemiem 
tőletek 1

— Ejha ! Ez igazán nem rossz!
— Na, ne szakíts félbe, te leszel az oka, ha 

elfelejtem, amire kérni akarlak! Hát nézd — nye
keregte könyörögve — te emlegettél annyit, te 
szónokoltál rólam, légy szives, szólj most értem 
egy-két jó szót az embereknek 1

— De h á t ...
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n N E M  F I Z E T  L A K B É R T !
■  ha igényel egy (elmondhatatlan
H Kanaatmenta* kfilcadnt
Ej és igy
■  Baját ©tthonho* juthat.
1  Díjtalan felvilágosítással szolgál:
I  „ S A J Á T  O T T H O N "
I  É P I T Ö - T A K A R É K - S Z Ö V E T K E Z E T
E Budapest, VI., Vilmos osászár ut 45
fl Vármegyei vezérképviselő: 29
B Tóth István, Veszp-ém. Horthy H klóa-u tcaJ^___

fásra, szóval a szív és lélek nemesítésére vetik. 
Ezért gondterhes napjainkban a vidámrágot, ártat
lan tréfái, a dalt és zenét is meghonosították s 
mindent elkövetnek, hogy népünkben a kitartást, 
a lélek rugékonyságát erősítsék és növeljék. Meg
nyitás óta eddig 20 komoly tárgyú, 3 alkalmi s 
műkedvelői előadásról, 6 szórakoztató, kedély
ápoló estről ad számot az albizottság. A nők ré
szére külön előadásokat tait Englert Rozália taní
tónő. Ezévben a dalárdát is megszervezték s be
tanítását Hottő Zoltán tanító végzi. Az albizottság 
reméli, hogy kitartással és buzgóságga! a nemze
tiségi vidéken is megvetik alapját a magasabb 
kultúrának és szebb jövőnek.

Bakony koppdnyon dr. Magyarász Ferenc 
ciszt. plébános, a várm. IKN biz. vál tagja, igen 
nagy érdeklődés melleit, a község lakóinak a vi
lágháborúban való egyénenkénti szereplését tár
gyalja, betűrendben földolgozva már az elmúlt 
télen gyűjtött és kiegc szitett, nagy és érdekes 
anyagot. Meglepően változatos ez a szombat es- 
ténkinti előadás, a későbbi nemzedékek szempont
jából is érdemes volna, ha minél több helyen kö
vetnék e példát. Az albizottság által rendezeti 
Szent Erzsébet-emlékünnepen az emlékbeszcdet 
Hoffer Mária tanítónő mondta.

Bakonybélen a népművelési munka, az ott 
tarlott missziók mialt, csak december 6.-án vette 
kezdetét. Az első ünnepi előadást Kiss Szerafin 
szentbenedekrendi plébános nyitotta meg s az 
éppen névünnepét ülő Horthy Miklós kormányzó ál
dásos kormányzásról em.éhezett meg, aki lángoló 
hazaszeret üével s páratlan munkabírással, biztos 
kézzel vezeti ezer sebtől vérző, kifosztott és meg
csonkított hazánkat a jobb jövő felé. További elő
adásaiban a babonának és a kuruzsiásnak ember
hez nem méltó és sokszor végzetes eltévelyedései
ről beszélt. Odaadó munkatársai Siefanovics Gyula, 
Kiss Erzsébet, Matkovich Jenő és Puch József ta
nítók, akik gazdasági, tönénelmi és honismereti

kérdésekről tartanak vasárnaponkint előadásokat, 
amiket énekszámokkal és alkalmi szavalatokkal 
tesznek változatossá. Karácsonykor két pásztorjá
tékot is rendeztek Stefanovics kántortanitó beta
nításban s azokat közkívánatra meg kellett is* 
mé:elni.

E lő a d á so k , S z ó r a k o z á so k ,
„Credo" összejövetel. A veszprémi „Credo- 

egyesület vasárnap tiltotta 6zoká*os összejövetelét 
a Kát. Kör nagytermében. Az előadói tisztet dr. 
Csiba Mór miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató 
látta el. „A család a társadalom és állam pillérje* 
címmel tartott előadás gazdag tartalmával szinte 
kilépett a szokásos előadások keretéből. A csa
ládi szentélyből kiinduló szellemi é» erkölcsi erő 
— mondotta — élteti a társadalmat és az á lamol 
Amilyen a csalid, olyan az á'lam és társadalom 
életi. A csa'ádban fejlődik az emberszeretit, a 
munkaszeretet, a köt élességé rzet, az akaraterő, a 
jellem, az erköics. A csalid úgy tartja a \iv ad a i
mat és államot, mint a dús lombozatu fát a gyö
kérzete. A magasnivőju előadást nagy figyelemmel 
hallgatták és szinte szűnni nem akaró tapssal é» 
éljenzéssel honorált ik.

Karpaszom ányosok bálja. A farsang egyik 
legsikerültebb bálja a m. kir. „Szent László* 4 
honvéd gyalogezred karpaszomány viselé.ére jogo
sultik iskolájának a Petőfi-szinházban szomba
ton rendezet' tincesfélye volt A szép számú kö
zönség soraiban ott voltak dr. Kenessey Pongrác 
főispán a nejével, dr. Langmár Lipót püspöki tit
kár és még sok közéleti tínyező, valamint a hely
beli honvéd tisztikar, élükön Kutissy Ignác ny. 
tibornokkal. Ez alkalomra a színház termét is 
szép ünnepi mezbe öltöztették s ez megfelelő ke
retet adott a megjelent hölgyek szebbnél szebb 
esti öltözékeinek. A nagyszámú rendezőség jó ze
néről is gondoskodott, amennyiben a Fűzfői Szin-

Báli m eghívók
Eljegyzési és 
Esküvői értesítések

Z á r ó s z á m a d á s o k
jutányos áron készülnek

F O D O R  F E R E N C  könyvnyomdájában.
V e s z p r é m .  T e le f o n  5 4 .

T Y Ú K S Z E M E K
Este a láb 15—20 percig 

áztatandó
S Z E N T  R Ó K U S  LABSÓS

>.jA  vizben. A tyúkszem azáltal 
“  annyira megpuhul, hogy a 

tyúkszem közepe, amely a 
legfájdalmasabb, könnyen el
távolítható kézzel, kés, vagy 

beretva nélkül. 2

fonikus Zenekar és Lendvai Lajos cigányzenekara 
huzlák felválva a talp alá valdt A fiatalság még 
a kora reggeli órákban is fáradhatatlan táncosnak 
bizonyult

Igen nagy az é rdek lődés a  királydljas 
Veszprémi DalegyesDIet hangversenye irán t.
Legutóbb már részletesen ismertettük a kírálydijas 
Veszprémi Dalegyesül.t február l.-i hangverse
nyének műsorát, amely magában) is gazdag és 
vá'tozatos. Ezenkívül — amint értesülünk — úgy 
a vendégszerepiő nagybaconi Bardócz Margit he- 
gedümflvésznfl, mint a helybeli szereplők: Vörös 
Rózsika, Gial Elza és Breyer Józselné, valamint 
Hajagos Imre és vitéz Mészáros.István zene*, tinc • 
éa énekludásuk legjavát fogják megcsillogtatii a 
hangversenyen, amelyre a rendező kírálydijas dal
egyesület is nagyban készül jeles karigazgat ójának, 
az aranypá cáa Qaal Sándornak buzgó vezetése 
alait Igy ismét egy magas nivóju mfivészestre van 
kilátásunk h tlön, olyanra, amilyennel a kírálydijas 
Veszprémi Dalegyesület mindig kedveskedni szo
kott Veszprém város és a vármegye közönségének. 
Ez viszont most is a legmelegebb érdeklődéssel 
várja szivébe fogadon, országos nevű dalegyesü- 
htinek újabb nyilvános szereplésé1, mert úgy az 
egyesületnek Csajághy Károly kúriai biró elnöki 
kezébe lelt előkelő szellemi irányilása, mint a da
losoknak üaal karigazgató állal való gyakorlati 
vezetése teljes biztositéaoi nyujl arra, hogy amit 
a kírálydijas dalegyesület produkál, az csak szép 
és jó lehet Amint habjuk, a jegyeit már nagyrész
ben elkeltek, de azért még csekély arámban kap
hatók.

A V eszprém i P ia ris ta  D iákszövetség feb
ruár 3. án, szerdán este 8 órakor rendezi Ossze- 
jöveleltt a dlákmenzán s azl megjelenésével és 
felszólalásával megtiszteli dr. Roll Nándor megyés- 
püspök is, a szövetség liszt eletbeli tsgjs. A hely-

— Üzen tudom, tudom, nem egészen úgy 
let1, ahogyan akarlam, meg ahogvan Ígértem, de 
én, elhidd, igazán jót akarlam veletek!

Nevelnem kelleti. Igaz, hogy amint rágon
doltam arra a sok minden komiszságra, amit az 
elmúlt esztendőben megértem, ez a nevelés kény
szeredet! múnevetéssé változotl, de nem akarlam 
megbántani a szegény öreget. Hát csak úgy tré
fálkozva mondtam:

— Na de ilyen pech! Lássa öregem, minek 
is kapott bele olyanba, amihez nem ért»t I Máskor 
majd gondolja meg jobban, mii ígér! Ámbár most 
már késő a jólanács, mert valójában maga már 
nulla ! Maga már — nincs!

Hanem az öreg kísérlet nem vette tréfára a 
dolgot. Komolyan billegette az összeszáradl ko
bakját :

— Mondasz valamit, fiam ! Sajnálom is a 
dolgot, de hogy őszinte legyek, nem egészen raj
iam mullolt.

Erre már én is fölpaltaniam :
— Nem magán? Hál ki a csudán? Nem 

maga huzotl fel bennünket, hogy majd mindeu 
jobb lesz ? Nem magálól reméltünk mindenféle jdt?!

— Ns ne veszekedj velem! Elég nekem 
úgyis a magam baja ! Én jó szivvel akartam raj
tatok segíteni, de hát kettőn á I a vásár I

— Na ne mondja I
— De bizony mondom! — csattant föl a 

hangja. — Mert hiába kellettem föl bennetek a 
reményi, ha ti se Istenben, se magatokban nem 
tudtatok bizni! Hába akartalak én benneteket 
minden erőmből összehozni, úgy, ahogyan Ferenc 
József régi kirá'y jelszavában van, hogy aszondja : 
Viribus unitis, mikor li egyszer ezerfelé szaladta
tok, mini valami megrémüli birkanyáj, máskor meg 
egymásnak est lek, mini a vad farkascsorda!

Latsankint egészen tüzbejölt az öreg. Meg- 
bökkenve hallgattam :

— Hiába Ígértem én nektek több békességet, 
ha ti folyton csak veszekedtetek. Hiába vártatok én

tőlem több boldogságo1, meg nyugodalmai, mikor 
li folyton csak e lron tjá tok  egymás életét. Hiába 
próbáltam én az életet eket lobbá tenni, ha ti egyre 
csak rosszabbak lehelek I És még engem meits- 
lek szidni?

Most már egészen hangosan beszélt. Nem is 
olyan volt már, mini egy becsületes, gyámohalan 
kísérlet, hanem mini a megelevenedett lelkiisme- 
retfurdalás. Sreretlem volna, ha abbahagyja. De 
még nem öntötte ki egészen a szive keservéi:

— Vagy talán é l  vagyok az oka, hogy az 
egész világ beleeite magái a piszokba, a sárba, 
meg az önzésbe, meg a legalávalóbb anyagias
ságba, mint a sajtkukac a sajtba ? I Vagy én va
gyok az oka, hogy ti megfojt snátok egymást egy 
kanét vízbe?) Én vagyok az oka, hogy annyi ló
kötő van közlelek ?!

— Azl mondom én nektek — kiáltotta és a 
hegyes, csontos mutatóujját vádolva felém döfte, 
szinte összerezzentem bele, — hogy nem én csal
talak meg lilekel, hanem li csaltatok meg engem I 
Nem cn hoztam rátok a baji, hanem li hoztátok még 
énrám i s ! Nem én rontottam el az életeteket, ha
nem li az enyémet! Ti csúfoltátok meg a neve
met I Ti ronlohalok meg engem is! Ti vagytok az 
oka, hogy nem tudtim rajiatok segileni! Ti csi
náltátok a bajokat, nem é n !

Ekkor már annyira kiabál!, hogy úgy ballat- 
szott, mint a mennydörgés. Minden hajamszála az 
ég felé meredt a rémüle'től.

— Megadtim én nektek az alkalmat is, az 
időt is, hogy jó útra lépjetek, meg hogy rendbe
hozzátok azl a kis kevés szó’á tokát, ami van, de 
ti nem ételek jól se az idővel, se az alkalommalI 
Hanem, persze, bűnbakot azl kerestek! A hibái 
azt másra kenitek! Hogy ne kelljen magatokat 
szidni I Hogy mást szidhassatok! De én ezt ki
kérem magamnak! Képmutatók!

Rémülten, szájlátva csodálkoztam magamban, 
hogyan tud ez a töpörödött vén kisértet ilyen em
berfeletti hangon mennydörögni, de hirtelen be-

lémvilágiloh, hogy alighanem csak az igazságnak 
lehel olyan ereje, hagy a szava még akkor is 
mennydörgés, mikor egy elmúlt Oesztendő száján 
át kiállt ránk a múltból.

Erre a felledezéire annyira megzavarodtam, 
hogy csak úgy kapkodtam a levegőért és nem tu
dom, mit nem leltem volna ijedtemben, ha éazre 
nem veszem, hogy az én lá'ogatómnak már el
múlt a,haragja és megint csak nyavalygó, tehe
tetlen Óesztendővé zsugorodon.

Összeszedtem magamat:
— jól van öreg, igazán sajnálom a dolgot, 

de hát mii tehetek én?  Én igazán nem vagyok 
oka semminek I

— Dehogynem, dehogynem — keseregte! — 
te se úgy csináltál mindent, ahogy kellett volna. 
Te is csak olyan vagy, mint többi. Te is minden 
bajodé t, amit pedig magad okoz 111 magadnak, a 
vége felé már csak engem szidtál!

Majdnem pilyeregni kezdeti:
— Pedig én neked is csak jól akarlam! 

Már csak azért is, meri mikor megszületlem köz
telek, éppen le köszöntőnél fel olyan szépen.

Most már kezdtem megsokallani a dolgot:
— De, hát mi az ördögöt akar tőlem ? Ho

gyan segítsek é l  most már magán? Nem is be
szélve arról, hogy már maga nincs... elmúltI

— Nem akarok én fiam semmi különöset. 
Éppen csak hogy arra kérlek: becsüljétek meg job
ban az emlékemet, ki tudja, kit kaptok a helyembe.

— Becsüljük meg jobban az emlékét? Jól van, 
de hát, hogyan gondolja ? — Szereltem volna már 
megszabadulni az Öreg kísértettől. — Ami tólem 
telik megteszem, de magának is be kell látnia, 
hogy é i ,  egymagám, nem lehetek valami sokat, 
pláne egy elmúlt Esztendőéit! Sajnos magamon 
se igen tudok segíteni ebben a transzfermoratóri- 
umos időben!

— Hát majd elmondom, hogy körülbelül 
mii gondolok, — fontoskodott felélénkülve az 
Öreg. — Ti azt godoljátok, hogy itt van az 1932,
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beli és vidéki tagokat ezúton is szeretettel kéri az 
elnökség minél nagyobb számban való megjele
nésre. — Január 30-án. szombaton d. u. 4 órai 
kezdetlel a szövetség ifjúsági tagjainak összejöve
tele lesz ugyancsak a diákmenzán.

Evangélikus nők jó tékony te á ja . A Vesz
prémi Ev. Nőegvlet március 6 án, vasárnap d. u. 
6 órakor, a Korona-vendéglő kistermében, jólékony- 
célu böjti teát rendez, amelyre már mosl szeretet
tel fölhívja a figyelmet.

A C serháti T á rsask ö r fa rsang i m ulatsága. 
A Cserháti Társaskör február 9. én, húshagyó 
kedden rendezi szokásos farsangi mulatságát. 
Elnökség.

C serkészek  fa rsang i e stje  Z ircen. Ziicről 
jelentik: A zirci 452. sz. Szent Bernát cserkész- 
csapat február 2.-án, a Kát. Legényegylet nagy
termében, farsangi estet rendez a következő mfi-

Hlszek egy Istenben, hiszek egy hazában , 

H iszek egy Isteni Őrök igazságban ,
H iszek M agyarország  fe ltám adásában . Ámen.

H Í R E K .
— Szem élyi h ír. Dr. Roll Nándor me- 

gyéspllspök Bpeslen résztvett a kultuszminiszté
riumban lefolyt tanácskozáson.

— G yertyaszentelő . Február 2.-án, kedden 
lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, ami
kor is a veszprémi székesegyházban, a reggel 9 órai 
ünnepi szentmisével kapcsoljtosan dr. Roll Nán
dor megycspüepök fogja végezni a gyertyaszentelést.

— Lelkigyakorlatok. Ahogyan már közöl
tük, a Mária Társulat tagjai az irgalmasnővérek 
veszprémi intézetében, P. Kókler Ferenc lazarista 
házfőnök vezetésével lelkigyakorlatokat tirtanak s 
azok anuár 30.-án este 7 órakor kezdődnek s 
febtuár 3.-án érnek véget.

— S zabadhegy  E lem ér és W eszely T ibor 
ünneplése. Pápáról jelentik: Február 1.-én Pápán 
mezőgazdasági bizottsági gyüléi lesz, s ezalkalom- 
mal az összesereglő gazdák Szabadhegy Elemér 
és dr. Weszely Tibor gazd. főtanácsosok tisztele
tére a Böröczky-féle vendéglőben közebédet ren
deznek.

tehát szó se legyen többet szegény 1931-ről. Azt 
mondjátok, hogy meghalt a király, akarom mon
dani az Óesztendő, éljen az Ujesztendö. Hát jól 
van, ha meghaltam, hát meghaltam. De azért még 
nem oda Buda I Legalább valami becsületes fel
irat,t tegyetek a sírom fölét Hogy nyugodtan pi
henhessek.

— Sírfeliratot ? — csodálkoztam, — hát mi 
legyen az?

— Valami olyasféle, amiből kitüntönjön, hogy 
én semminek se vagyok az oka, amiből látni le
hessen, hogy én nem akartam semmi rosszat és 
hogy ártatlanul keveredtem rossz hírbe.

— Hm! Igazán nem tudom, mit lehelne... 
tűnődtem.

— Két lek, könyörgök — követelődzőit az 
öreg, mint egy lehetetlen vén gyerek — találj ki 
valamit! Mett én nem akarok bűnbak lenni!

Már igazán terhemre volt ez a lehetetlen 
látogatás és különben is, az ember mindig ké
nyelmetlenül érzi magát az olyan valakivel, akivel 
szemben valaha is igazságtalan volt, azért, hogy 
szabaduljak tőle, megerőltettem magamat és kí
nomban csakugyan eszembe jutott valami;

— Na, szegény Óesztendő bácsi idehallgas
son csak! A napokban kint jártam a temetőben, 
tudja, itt a kótház mellen, ahol a katonasirok van
nak szép rendben eligazítva. Ahogy ott ballagok 
a sorok közölt, megilletődve olvasgat am rég elmúlt 
derék fiatal katonák neveit. Minden síremlék fölé- 
oda van Írva a név. Amelyiknek nem tudták a 
nevét, annak sírja fölé, rendes kis cementtáblára 
az van írva, hogy;

„Hősi halott*.
— Mi az Ördögnek meséled eit nekem — 

szakitolt félbe türelmetlenül az öreg Óesztendő — 
tudom én ezt jól, jártam és magam is eleget oda
kint, de ez is a ti bűnötök, nem az enyém, de 
még az etődemé se. Nem vagyok én most erre 
kiváncsi I

sorral: 1. Prológ. 2. Tiz srép fiú. Dalos móka. 
Dallama Lélray Gyulától. 3. Illemóra. Tartja 
Glausvix G. Izor. Előadja Skobrák Pál. 4. Az in
diai varázsló. Zenés bohózat egy képben. 5. Aki 
másnak vermet ás... Tréfás jelenet Előadják: 
Hutter Antal, Ulrich Ferenc és Weber Antal. 6. 
Angol matróztánc. 7. Egyszer egy királyfi... Árny
kép. Bemutatják: Neuhau3er Margit, Pálfi Tériké 
és Ulrich Ignác. 8. Kocovadáiz. Vígjáték egy fel
vonásban. Előadják: Neuhauser Mariska, Pálfi 
Tériké, Kiss József, Kovács József, Kerschbaum- 
mayer Károly és Ulrich József. Az énekszámokat 
zongorán kiséri Lítray Gyula apátsági karnagy.

Jégünnepély . Zircről jelentik: A Zirci
Korcsolya Egyesület e hó 24.-én sikerült jégfln- 
nepé'yt b dijversenyt rendezett a zirci sörőstó jég
tükrén. Több jutalmat oszlottak ki. A verseny után 
a Kát Legényegyletben kedélyes leaestélyt ren
deztek, amelynek csak a korai hajnal vetett végett.

— M ásodik közjegyzőség V eszprém ben.
Az igazságügyminiszter a veszpémi járásbíróság 
területére, Veszprém székhellyel, második kir. köz
jegyzői ál ást rendszeresített.

— A veszprém i Szent Vince Szeretetnék  
egyesületének tagjai február 1.-én, hétfőn d. u. 
fél 5 órakor tirtják rendes havi beszámoló gyű
lésüket az irgalmasnővérek intézetében. Erre 
úgy a tagokat teljes számban, mint a szives ér
deklődőket ezúton hívja meg a vezetőség.

— A Veszprém i Ipartestü let közgyűlése. 
Amint már jeleztük, a Veszprémi Ipartestület ja
nuár 31. én, vasárnap d. e. 10 órakor taitja évi 
közgyűlését a városháza tauácsfermében, a már 
közöli tárgysorozattal.

— A V eszprém i Iparoskör közgyűlése.
A Veszprémi Iparoskör február 2. án, kedden 
délu'án 3 órakor tar'ji éves közgyűlését saját he
lyiségében (vitéz Bakonyi-féle vendéglő, emelet) a 
következő tárgysorozattal: I. Elnöki megnyíló. 2. 
Jegyzőkönyv hitelesítésre 2 tig felkérése. 3 Jegy
ző jelentése. 4. Számvizsgálók jelenlése. 5. Könyv
tári jelentés. 6 Háznagyi jelenté*. 7. Alapszabály 
részbeni magyarázása. 8. Tiszlujitás. 9. Esetleges 
indítványok. 10. Elnöki zárszó. Tisztel ttel kérjük 
ezúton is a kör tagjait, hogy teljes számban meg
jelenni szíveskedjenek. Elnökség.

— T aláltak . Veszprémben jan. 23. án az 
utcán 2 pár zoknit, 24.-én 1 pénztárcát pénzzel és 
kulccsal. Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen át
vehetik.

— Várjon csak öregem, most jön a maga 
dclga. Hát amint erre-arra nézegetek a katonasirok 
közölt, egyszercsak valahol a szélen látok ám egy, 
a többihez egészen hasonló sirt és meglepetve ol
vasom, hogy ennek a sírnak ;cementlapján nem 
az van, hogy „Hősi halolt*, hanem az, hogy:

„Nem hősi halott*.
— Na, ez aztán furcsa ! Ilyet se láttam még. 

Ugyan ki lehet ez?  Ennek ugyan megadtlk! Ide 
teszik a hősi halottak közé, mikor úgy látszik, hogy 
nem is „hősi* és még hozzá külön felírják neki, hogy

„Nem hősi halott*.
Erről aztán biztos, hogy akaratán, kívül ke

rüli a többi közé. Hát nézze, szegény Óesztendő 
bácsi, én magának is jó szívvel ajánlom ezt a 
sírfeliratot: „Nem hősi halott*. Ebben benne van, 
hogy maga nem oka semminek, meg hogy áttit- 
lanul keveredett a slamasztikába. Aki olvasni fogja, 
mindjárt tudhatja, hogy maga nem tehet semmi
ről. Mit szól hozzá? Jó lesz?

Az öreg elgondolkodott. Vakarta a fejét:
— Jónak jó, de mégis... mintha...
Aztán gyámoltalanul, kételkedve pislogott 

felém:
— Mondd csak fiam, nem akarsz te engem 

bolonddá tenni?
— Már miért akarnám? — mondtam úgy 

félkomolyan, mosolyogva.
— Hát... hát... mert...
Mielőtt kételyeit előadhatta volna, csak nyílik 

ám nagy robajjal az ajtó, beront rajta egy pirospozs
gás, erőteljes csibész. Tele van a marka, a háti
zsákja csokoládémalacokkal. Se szó, se beszéd, 
nekiront az Öregnek és taszigálja kifelé.

Én csak ámultam bámultam:
— Hiszen ez meg az Ujesztendö! Nahááát! 

— mondtam csodálkozva, még a szám is tátva 
maradt.

Úgy elcsodálkoztam, hogy észre se vettem, 
hogy már ébren vagyok.
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— Áthelyezett közjegyzők. Az igazságügy
miniszter dr. Horváth BJ!i devecseri kir. közjegy- 
?őt Veszprémbe, dr. Zakariás János bfüredi köz
jegyzőt pedig Devecserbe helyezte át.

— Ügyvédi h ír. Dr. Nagy Béla veszprémi
ügyvéd irodáját a Rákóczy-tér 5. számú házból a 
Rákóczy-utca 2. számú házba helyezte át. Tele
fon : 33. 27

— TanitóválasztA s. A nemesszalíki ev. 
egyházközség az üresedésben volt kántortanitói 
állásra Takáts Lajos tolt nemeshanyi tan tót vá
lasztotta meg.

— Vitézi bál. Bpestről jelentik: A Vitézi 
Rend, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
ur őfőméltósága legfőbb védnöksége alatt, a mos
toha gazdasági viszonyok dacára is megrendezi 
szokásos bálját, m iutál ezzel egyrészt az iparos- 
’ársadalom iészére vél munkaalkalmaimat teremteni,

XXVII. M. kir. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

ötszázezer pengő
5. osztály h ú zá s a i

február 16-tól március 17-ig.

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém. 127
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másrészt a jótékonyság szolgálatába áll oly mó
don, hogy a bálon minden egyes ízlésesen kiállí
tott áncrendhez egy ebédjegyet csatol a láncrend 
tulajdonosnőjének, amelyet egy-egy általa ismert 
és arra rászoruló szegényhez juttarínt A bált a 
megszokott fínyes kentek között február hó 6.-án 
a Pesti Vigadó összes termeiben tartják meg és 
azt, hatalmas rendezői tábor élén, vitéz Bayor Fe
renc Hezredes rendezi, aki egyszersmind a bál 
ügyvezető elnöke és főrendezője. A régi magyar 
hagyományokat felelevenítő és nagy sikeit Ígérő 
bálra a főmélfóságu asszony, mint fővédnöknő, a 
királyi hercegek és hercegnők, valamint közéletünk 
előkelőségei is biztositól ák megjelenésüket, ami 
Így az egész ország 'ársadalmi eseményévé válik. 
Az össze?, bállal kapcsolatos felvilágosításokkal a 
legkészségesebben a bál elnöksége szolgál. (IV. 
Váci-u'ca 62. fsz. 7. Távbeszélő Aut. 83—5—77.)

— Vadászat. Zircről jelentik: A zirci apát 
ság erdészete január 22.-én az Akii erdőrészben 
nagy vadakra hajtóvadászatct rendezett Terítékre 
kerü t két szarvas, amelvektt Rédey Zoltán apátsági 
uradalmi gazdasági segédtiszt ejtett el.

— Halálozás. Babinszky Ferenc Nárcisz 
irgalmasrendi áldozópan, a rend volt tartományfő- 
nöke, hosszas szenvedés után éleiének 48 , szer
zetesi é’e'ének 30. évében elhuny. Közéleti mun
kásságáért a kormányfő tanácsosi cimmil tüntették 
ki. Temetése hétfőn délután volt a farkasréti te
mető haló tárházából.

— A veszprém i postahivatal hóvégi p é n z - 
felvételi szolgálata, A helybeli postahivataloknál 
január 30.-án d. u. 5 óra heiyett 6 óráig, 
továbbá vasárnap, 31.-én a főpósián d. e. 9 órától 
12 óráig adhatók fel postautalványok és csekkek. 
Felkéri a postahivatal a közönsége1, hogy az el
sejei torlódás elkerülése végett, lehetőleg vasárnap 
adják fel penzküldeményeiket

— Megalakult a MANSz Perem arton  és 
B erhlda községekben. Peremartonból jelentik: 
Az összeépült Peremaiton és Berhida községek 
inteligens asszonyai felismerték a magyar össze
fogás nagy fontosságát s a múlt év decemberében 
mozgalmat indítottak a Magyar Asszonyok Nem
zeti Szövetsége helyi fiókjának megalakítása cél
jából. Az előmunkálatok élére a fáradhatatlan köz
életi munkásságáról ismert Xovdcsics Gabriella 
peremaitom tanítónőt állították, akit az alakuló 
közgyűlés egyhangú bizalommal és szeretettel el
nökéül is választett, mint aki a kibontott zászlót 
viharok és akadályok fölött is győzelemre képes 
vinni. A helyi szövetség első tennivalója volt a 
keretek kibővítése s a jóért és szépért lelkesülő 
asszonyok bevonása, igy sikerült megnyerni a 
peremarioni gyártelep urhölgyeit is, élükön Bogi- 
sic/i Gyula gyárigazgató nejével. Az első sikerek
től fölbátoiiNa, a szükséges alaptőke megszerzése 
céljából megrendezték az első műsoros teaestét, 
amely szombaton a Berhidai Iparoskör székházé
ban folyt le a tagok és vendégek nagyszámú ér
deklődése mellett. Az uj női szervezet hathatós 
támogatást nyert Lukcsics Imre esperes-plébános 
és Szűcs Imre ref. lelkész személyében, s a mű
soros est bevezetőjét is az esperes mondotta. Üd
vözölte a még nyermekkorát élő szövetség tagjait 
s  buzditetta őket, hogy a Karácsonykor megkez
dett szegénygondozást kiszélesítve, teljesítsék nagy 
szociális feladataikat Szárnyaló beszéde keretében 
a most megválasztott Farkas István ref. püspök 
szavaival kívánt sikert a hölgyek nehéz munkájá
hoz. Ezt követte „Adjatok kenyeret- c. egyfelvo- 
násos színdarab, amelynek tárgya a MANSz leg
nagyobb célját képező ínségesek segítése volt. ügy 
Kovács Juliska és Brand Ilonka főszereplők, mint 
a többi szereplők dicséretesen feleltek meg az iró 
szép gonddalának. Baranyai Zsigmondné és Cseh 
Anci zongorán négykézre magyar táncdarabokat 
játszottak kitünően s a legteljesebb elismerést ér
demelték ki. Lacza Böz6i „Férjhez menjek-e?M c.

Tisztelettel értesltemahölgyközönséget,
hogy

Kőkép-utca 4. sz. alatt
divatszalont

nyitottam .
Szives pártfogást kér

F IX  M A G D A

— Erős, vérbö, kövér emberek számára 
a természetes „Ferenc József" keserűviz napon
ként valóivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű 
és rendes bélműködést biztosit. Számos szakorvosi 
jelentés bizonyiija, hogy a Ferenc József viz sziv- 
és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, va
lamint köszvényben és csuzban szenvedőknek is 
nagyon jót tesz s azért méltán megérdemli a leg
melegebb aján'ást. A Ferenc József keserűviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletek- 
ben kapható. 1

angol-francia HŐiszabó. 
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vig monológja sok derűt és mosolyt idézett elő a 
tapssal hálás közönségnél. A magyar palotásban 
gyönyörködtek az egybegyűltek a következő S2ám 
alatta amikor hat urileány magyar ruhában mutatta 
be a letür.t, szép idők egyik legszebb lánca*. A 
műsor utolsó száma volt a „Virágos boli“ c. ele
ven vígjáték, amelynek bájos női szereplői Brand 

; Annuska (a virágárus leány) és Lacza Baba (öreg 
leány), valamint a kiválóan ügyes Nagy Imre (p. ü. 

| miniszter) és Nagy Bulcsu (vőlegényjelölt) voltak. 
A mGsorszámokfct Gerőfi István fűszerezte kon- 
feiá'ásával, akit elsősorban illet dicséret az egyes 
darabok betani áráért. Mint az egész mozgalom
nak, úgy a műsornak is azonban lelke a helyi 
elnöknő volt, aki tapasztalt tudással, tapintatossá
gával megmutatta, hogy nemcsak kicsinyek, de 
nagyok közt is lehet kitartással sikeit elérni. Mű
sor közben a tagok teát szolgáltak fel é3 igyekez
tek értékesíteni akt a gazdag büfét, amelyet a 
közjó oltárára ajándékoztak a kör tagjai. Tea után 
kora reggelig tartó, pompás hanguiatu táncmulat
ság következett.

— A cserkész  v ilágkonferencia a  gödöl
lői prem ontrei rendházban  lesz. A gödöllői 
premontrei intézet igazatósága és a Nemzetközi 
Cserkésziroda közösen hozzájárultak ahhoz, hogy 
a IV. világjamboréval egyidejűleg tartandó cserkész 
világkonferencia a gödöllői premontrei rendbáz 
nagytermében folyjon le. A premontrei rend ven
dégszeretete folytán a világ legnagyobb és legfon
tosabb ifjúsági mozgalmat intéző nemzetközi par
lament fog itt ülésezni.

Standard^
havi részletfizetésre kapható

FODOR FERENC
k ö n y v -  é s  p a p i r k e r e s k e d é s é b e n ,  V e s z p r é m .

— Szegény gyermekek segélyezése Té- 
sen. Kaptuk a következő sorokat:M undy Andorné 
körjegyző neje kezdeményezésére és vezetésével 
Tés községben is igen szép eredménnyel folyik a 
szegény gyermekek ebédeltetése. Naponta 20 isko
lásgyermek kap az egyes családoknál ingyen ebé
det. Mundy Andorné s lelkes munkatársa: Mdiray 
Emília r. k. tanítónő házról-házra járva kérték fel 
a jobb módú csa'ádokat s nem volt egyetlen csa
lád sem, amely nem szívesen vállalkozott volna 
az akcióban való részvételre, valláskülönbség nél
kül. Ez a nem is várt eredmény annak köszön
hető, hogy a község lakósságának minden örö
mében és bánatában osztozó körjegyző neje s a 
mindenki által nagyrabecsült és szeretett tanítónője 
vették kezükben a nemes lélekre valló mozgalom ve
zetését. Ugyancsak az ő felkérésükre a tési sze 
gény iskolás gyermekek felruházása céljából jóté- 
konycélu előadásra készülnek a leventék s mind 
két valláson lévő iskolásgyermekek. Ezidőszerint 
20 kis tési gyermek majszolja a jószivü emberek 
által nekik ju tatott ingyen ebédet. Kétszer ad, aki 
ingyen ad! A sokgyermekes szülők.

— T anítók  figyelm ébe! Március 15.-re 
alkalmas verses jelenetek kaphatók 40 fillér be
küldése ellenében (Biankó csekken 42 028 szám, 
Budapest, Bakács-tér 9. sz.). Az egyik párbeszéd, 
óvódás vagy I—II. el. osztályosoknak; a másik 
színdarab 5 nagyobb elemi, vagy polg. iskolai 
leánykának. A megrendelés február 5.-ig okvetlen 
beküldendő.

— Szünetel a balatonfüredi postaautó
buszjárat. A veszprémi postafőnökség közli: Vesz
prém— Balatonfüred között közlekedő postaautó- 
buszjárat február 1.-től március 15.-ig szünetel. 
Ez idő alatt hetenkint pénteken és a veszprémi 
országos vá‘.ár napjain a mostani menetrendi idő
ben azonban kÖ2 lekedni fog. Ezeken a napokon 
reggel 5 40 kor indul egy járat Bfüredre, amikor 
utasokat is szállít. Bfüredről a rendes menetrendi 
időben 6.44 kor indul Veszprémbe és d u. 13.40 
kor iudul Bfüredre, ahonnan azonnal vissza tér.

— Panaszok a villanyra. A Füredi telep 
lakosai közül többen azzal a panasszal fordultak 
hozzánk, hogy azon a vidéken már reggel 6 óra 
előtt eloltják a villamos lámpákat, holott az elmúlt 
években télen tovább égtek, ami igen előnyös volt. 
Az ottani lakók közül ugyanis sokan be szoktak 
járni a kora reggeli misékre s a sötét téli napok
ban bizony nem vslanti kellemes és bátorságos 
dolog olyan korán bebotorkálni. Még fontosabb 
volna a reggeli világítás az onnan bejáró iskolás 
gyermekek részére, akik közül szintén többeknek 
részt kell venni a korai istentiszteleten. — A má
sik panasz a villamos áramfogyaszfási dijakról 
kiállított számláknak az utóbbi időben rendellenes 
magassága miatt hangzott el. Sok család, amely 
a mai szűkös viszonyok között fokozott mérték
ben takarékoskodik, meglepetéssel tapasztalta, hogy 
áramfogyasztása a számlán sokkal többet tüntet 
fel, mint az elmúlt esztendők téli időszaka alatt. 
Minthogy pedig az órák leolvasását ellenőrizni 
módjukban áll, s az sem valószínű, hogy az órák

, egyszeriben tömegesen megromlottak volna, a 
magasabb villanyszámlák okát máshol kell keresni. 
Azt beszélik, hogy a meglepő áramfogyasztási 
külőnbözetet a magasabb feszültségű áram idézné

D O R O G I S Z É N  mm. kint 
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el 5, amely altkor, amikor a bzkapcsolással a ve
zetékben keringeni kezd, olyan erővel indul meg, 
hogy az óra kerekét hirtelen megforgatja. Nem 
tudjuk, igy van-e, de ha igy volna, ezen minden
esére kell segíteni, mert az áramfogyasztók ily- 
módon megkárosodnak. Ha pedig nem ez az ok, 
akkor másban van a hiba. Mcit az kizárt dolog, 
hogy a mai nyomorúságunkban tóbb villanyt 
fogyasztanának az emberek, mint a jobb időkben, 
s az is valószínűtlen, hogy egyszerre többen, min
den ok nélkül panaszkodnának Mi mindkét pa
naszt ajánljuk az illetékes városi hatóság jóakaralu 
figyelmébe.

— L eszálltak  az irógép tisz tltásl á ra k i
Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel ér
tesíteni, hogy Írógépek tisztítása ra, illetve javítására 
egy első rendű  fővárosi m űszerészt alkalm az
tam . A nehéz gazdasági viszonyokra való tekin
tettel ezen teljesítmény á-át a lehető legminimá
lisabb árra redukáltam, igy módomban van bár
milyen gyártmányú Írógépet te ljesen  szétszedve, 
kitisz títva  esetenk in t 2 pengő 80 fillérért v á l
lalni. Azon irógéptulrjdonosok, kik 2 havonkint 
óhajtják tisztittatni gépeiket, minden tiszlitá-ért 
2 pengő 50 fillért fizetnek . Irógéptisztilásra elő
jegyzéseket állandóan elfogadok ér mindenkor a 
legpontosabban eszközlök. Kiváló tieztel-.tt.I Fodor 
Ferenc papiráruhá', Royal amerikai írógép főle- 
rakatr Veszprém.

Nyolc 
hónapon 

belül í
Ezén r ö v i d  i d ő  •♦ég volt. 
Hogy egy súlyos fogkékép- 
ződési eset c s u p á n  K a l o -  
d ö n t  f o g k r é m  használata 
által t e lje sen  h e ly r e j ö t t .  
E g y e d ü l  cs ak K a l o d o n t  
tartalmazza a f o g k ő  ellen 
hatásos dr. Bra unlich-féle 
Sulforizinoleat-ot. Ezzel most 
mindenki megóvhatja fogai 
tisztaságát és eg és zs é g é t.

^ U j D O v ; *
fogkő ellen

— F eb ru á r 11.-én kezdődnek az  e lőa
dások  a  pécsi egyetem en. A m. kir. Erzsébet- 
ludományegyetímen az 1931—32. tanév 11. félévi 
előadások a közbeeső farsangi szünetre való te
kintettel február 11.- én kezdődnek. Rektor.

— Ö sszekeverednek a  világ fiai a  já m 
borén . A gödöllői jámboréra egyre folynak az 
előzetes jelentkezétek, pedig még a hivatilos je
lentkező ti határidő igen messze van Máris megállapít
ható, hogy a nagyobb nemzetek ifjúságából 1000 
1200 as lé számú csap ttok is jönnek. A jámboré pa
rancsnoksága úgy intézkedik, hogy ezeket a nagy 
tömegeket különböző altáborokba osztja szét, úgy, 
hogy egv altáborban egy nemzetből való ifjú leg
feljebb 500 lehet együtt. Ezzel is azt akarja elérni 
a parancsnokság, hogy a mindenünnen összesereglő 
cserkészfiatalsag minél jobban keveredjék.

— E ltörte  a  fa  a  lábát. Pápáról jelmtik: 
Volg Frigyes pénzeskuti likos több társával az 
U /od községhez tartozó erdőrészben fát döntOge- 
tc t, miközben egy su yos ág úgy nekivágódott bal 
láoának, hogy az eltörött Pápán, az Irgalmasok 
korhá iában ápol ák.

— B lokm alt m eghódíto tta  a  világot. Kö
högés és rekedtség ellen miliók használják ezen 
k.tünő izü cukorkát. A Blokmaltot már utánozzák, 
azért kérjen valódi Blokmaltot 30 fillérért. Vesz
prémben kaphaió: Kocsuba Emil gyógyszertárában.

— „ K ém szolgálat", „Monté Carlo bom 
bázása" és  „D rakula" a Hungária mozgóképszín
ház jövő heti szenzációs műsorai.

— A dom ányok a  Szent Vince Napközi 
O tthon részére . Pénzben: dr. Kenessey Pongrác 
300, Kránitz Kálmán, Veszprémi Takarékpénztár 
50—50, Madotló Helén 30, Schmidt József Carl- 
stadt (Amerika) 15, dr. Porubszky Elemérné 5 P. 
Termmésietben: dr, Lukcsics József 15 kgr. dió. 
Raák Gyula 50 kgr. burgonya, 4 kgr. bab, 12 
kgr, tök. Csernyák László 22 kgr. bab. Özv. S. L. 
15 kgi. liszt, 10 kgr. bab. R. F. 10 csomó sárga
répa, 10 csomó zöldség, 3 kgr. bab. Altisztképző 
Intézet 60 drb. kis kabát. Kránitz Kálmán 5 kgr. 
dió, 2 kgr. mák. Súly Lászlóné 5 kgr. dió, 5 kgr. 
méz, 66 kgr. burgonya. Angolkisasszonyok Int. 
50 kgr. finom liszt, 6 kgr. szalámi. Dr. Simon 
György 0 50 kgr. méz, 6 kgr. Iis?t, 1 kgr. mák, 
25 deka zsír. Ley József 102 pár virsli. Bécsy 
Márton 10 kgr, liszt, 9 kgr. dió, 2 kgr. méz, 1*50 
kgr. mák, 3 kgr. alma. Dr. Radványi Viktor 15 
kgr. dió, 7 kgr. alma, 1 50 kgr. méz. S'raus An
tii 3 kgr. liszt, 2 50 kgr. dió, 1 kgr. zsír, 3 kgr. 
alma. Kauzli Dezső 6 kgr. dió. Boncz József 3 
kgr. bab, 3 kgr. lencse, 3 kgr. alma, 2 50 kgr. 
liszt, 150 kgr. dió. Dr. Fojt Jenő 10 kgr. liszt, 
2 kgr. cukor, 1 kgr. mák. Farkas Dez6Ö 5 kgr. 
liszt. Günther Jolán 20 drb. citrom, 1 drb. csoko- 
ládó-bakkancs. Bokrossy Ferenc 2 kgr. cukor. 
Hübner Béláné 2 kgr. cukor. Székeskáptalan tagjai 
100 kgr. liszt. Homorsy Béláné 1 kgr. kávé, 1 
kRr. Fran*-, 4 csomó fügekávé. Kocsuba Emil 2 
kgr. cukor. özv. Angeli Mártonné 8 kgr. liszt, 3 
kgr. cukor, 2 kgr. zair. Dr. Dobler Ferenc 2 kgr. 
mák, 3 kgr. cukor. ózv. Kenessey Kálmánné 2 50 
lekvár, 2 kgr. liszt. Szvoboda Manci és Csöpike

2 kgr, cukor. Dr. Pillitz Imréné 1 kgr. szaloncukor. 
Df. Horvá h Béláné 5 kgr. hnc3e, 5 kgr. liszt, 5 
kgr. mandula, 1 kgr. szaloncukor. Hoffmann Gé:a
3 kgr. liszt, 1 kgr. zsir, 1 kgr. cukor, 5 drb. tojás. 
Kelemen Zsuzsika 2 kg. dió, 0 50 kg. szalon cu- : 
kor, 1 50 kg. narancs 6 kg. alma, 0 50 kg. keksz. 
Zsitnyánszky és Rády család 25 kg. dió, 25 kg. 
alma, 5 kg. méz, 1 kg. szalon cukor, 40 kg. bab. 
Wolfram Jáiosné 2 kg. liszt 2 kg. dió, 4 kg. 
alma, 1 kg. cukor. Brazsil Gyula 1 kg. dió, 25 
deka szalon cukor, 25 deka szt. János kenyér és

koszorú füge. Dr. Jánosi József 10 kg. lencse,
4 k?. d i \  6 kg. bab, 150 rizs. Dr. Óvári Fe- 
rencné 4 kg. dió. Mihály János 6 kg. dió, 2 kg. 
cukor. Velty Miklóz 1 kg. keksz, 3 kg. dió. Özv. 
Máthá Antalné 1 kg. szalon cukor. Gombárovits 
Jenő 3 kg. sütemény. Dr. Wéber Pá1 8 kg. bab, 
4 kg. lencse, 5 kg. dió. Serák józsef 100 kg. len
cse. Hanusz Albin 68 liter tej. S. L. 5 kg. dara. 
Dr. Rótt Nándor 40 kg. bab. Székeskáptalan 1 
drb. birka. Dr. Szentiványi Károly 4 kb. fa. Dr. 
Szalóky József 6 kb fa. N. N. 3 kg. bab. R. F.
1 kg. cukor, 1 kg. rizs, 1 kg. dara. Dr. Grünner 
László 65 kg. burgonya, Csomay Dezső 10 kg. 
zsemle morzsa.

— Leesett a  kocsiról. Pápáról jel entik: 
Vigh János csóti gazdasági kocsis útközben a 
terhes kocsiról leeset: és agyrázkódást szenvedett. 
Beszállították Pápára, az Irgalmasok kórházába.

— G épjárm üvek és gépjárm űvezetők  
beje lentése. A veszprémi rendőrkapitányság közli 
hogy a gépjárművek és gépjárművezetők (soffőfök) 
bejelentése tárgyában kiadott 5635—1930. köz. 
számú rendőrhatósági rendelet 1. és 3. § a értel
mében a gépjárműtulajdonosok (birtokosok, bé lök) 
kötelesek a birtokukban, használatukban lévő gép- 
já müveket (személy, teher és motorkerékpár), va
lamint a gépjárművezetőket (soffőrök) nyilvántar
tás végett a rendőrkapitánysághoz az időközökben 
a beállott változással együtt írásban bejelenteni. 
Mivel a gépjárművek tulíjdonosai ez irányban fenn
álló kötelezettségüknek a múltban pontosan eleget 
nem teltek, ezutDn figyelmezteti az énekeiteket 
bejelentési kötelezettségük pontos teljesítésére, mert 
akik ennek eleget nem tesznek, a mulasztásokat 
kihágásilag fogja felelősségre vonni.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (30.) 
6 és fél 9, vasárnap (31.) 3, 5, 7 és 9 órakor az 
UFA-filmgyár remeke: „Kémszolgálat" c. filmdráma 
12 felvonásban. Főszerepekben: Brigiit* Helm és 
Willy Fritsch. A világháborúval egyidőben egy 
másik hatalmas küzdelem is folyt: a kémek titkos 
világháborúja. Ennek egy izgalmas és érdekfeszit5 
részletét mutstja be a „Kémszolgálat" a legsikerül
tebb rendezésben. Megelőzőleg kiegészítő műsor és 
híradó. — Kedden (február Z), Gyertyaszentelő nap
ján 3, 5, 7 és 9, szerdán (3.) 4 és fél 9 órakor 
a hangos filmgyártás mestermüve: „Monté Carlo 
bombázása", Heltai Jenő Ötlete nyomán. Főszerep
lők : Hans Albers és Anna Sten. A film érdekes 
vegyüléke a drámának, az operettnek és a szatí
rának. A zene elsőrangú, amelyet a népszerű né
met filmkomponista: Heymann szerzett. A gyö

nyörű fürdőváros, a játíkkaszinó izgalmas élete 
igen érdekes és maga a játék végig élvezetes, 
szemet és fület egyaránt gyönyörködtető. — Csü- 
töitökön (4.) — csak egy nap — kivételesen há
rom előadás: 4, 6 és fél 9 órakor, a 4 órai elő
adás a szokásos kedvezményes helyárakkal: „Dra- 
kula", Braun Stoker világhírű regénye hangos 
változatban. Főszereplője Lugosi Béla, aki rejtel
mesen és szuggesztiv erővel játszik. A rendezés 
hibátlanul érezteti a kísérteties hangulatot és hát- 
borzongató rejtelmességeket A film csak felnőttek
nek van engedélyezve! Ezenkívül Híradó és kiegé
szítő műsor.

— Á llatkínzás. Zircről jelentik: Egyborza- 
vári szenes fuvarozó egyik zirci korcsmában bo- 
rozgatott, majd hazafelé hajtőt*, de rosszul vezeti* 
lovait, minek folytán a kocsi az ut árkába farait. 
Efeletli dühében a szegény, lecsigázoit lovakat 
zsebkésével össze-vissza szurkába. Állatkínzáséit 
feljelentették.

— M egdobálták a  csendőröket. Még a
választás idején történt CHkün, hogy több legény 
a korcsmából kijövet hangoskodott A csendőrök 
figyelmezteté éré azzal feleltek, hogy kővel megdo
bálták őket A legények körűi a veszprémi törvény
szék Schwartz Mártont 1 havi, 7amaskovics And
rást és Fenyő Mártont pedig 7 napi fogházra ítélte.

— F ejberug ta  a  m egkínzott ló. Pápáról 
jelentik: Ali József pápakovácsi gazda kocsijával 
a szomszéd községbe igyekezett. Az egyik emel
kedésnél a lovak a sikos ut >n csak nehezen tudták 
a kocsit felhúzni, s a gazda sürü ütlegekkel nó
gatta nagyobb erő kifejtésére a szegény párákat, 
mire az egyik ló kirúgott s Alit úgy fejberugta, 
hogy súlyos koponyaalapi törést szenvedett. Pápán, 
az Irgalmasok kórházában megoperálták, de élet- 
benmaradásához kevés a remény.

Anyakönyv.
Születés: Jávorszky Iván kerti m. és Lévai Zsuzsanna 

leánya Irén r. k. — Golobár Imre gyári m. és Omrein 
Anna leánya Anna r. k. — Újvári Ferenc szobafestó-s. és 
Molnár Julianna leánya Julianna r. k. — Viz István gyári 
m. és Biró Mária fia József Ottó r. k. — Hujber Lajos 
asztalos léánya Györgyike r. k. — Árnhoffer Adám napsz. 
és Sípos Erzsébet fia Ferenc r. k. — Bakos Julianna 
napsz-nö. fia József r. k. — Horváth Lídia cseléd fia Gyula 
László ref.

Halálozás Nagy Péfer napsz. 80 é., rel. — Németh 
Anna 6 é., r. k. — Bőgi József 13 h., r. k.

Házasság: Gyömörei Antal napsz. ág. h. ev. és 
Kanos Hermina r. k. — Szalai József asztalos-s. és Gön- 
döcs Margit r. k.

Bérbeadó 1932. Októbertől
keidte Veszprémmegyé- 
ben, KUngös községben. 

Csajág  vasú tá llom ástó l p á r  p e re n ,ira  fakvft.

clrca 300 magyar hold birtok,
sok gazdasági épülettel és tiz szobás urilakkal, kerttel.

Tndtkoiódni lehet: bíró Vojoits Sándor, Budapest,
Horthy Miklöt-ut 14. Telefon: 592 -7 8 .  635
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— Nem sikerü lt a  betörés. Salamon Béla 
ny. alezredes gt. balatonalmádi villájába január 
26.-án egy Pados Károly nevű ember be akart 
törni. S7ándékét azonban észrevették, mire meg
futamodott, majd az öt üldözőkre revorverével 
többször rálőtt. Hosszú hajsza után sikerült végre 
elfogni és ártalmatlanná tenni. Beszállították a 
veszprémi ügyészség fogházába.

— K e r e s k e d e lm i ,  Ü gyvéd i é s  i r o d a i  n y o m 
ta t v á n y o k a t  l e g e s e k b e n  é s  l e g g y o r s a b b a n  k é 
s s í t  F o d o r  F e r e n c  k ö n y v n y o m d á ja ,  V e s z p r é m .  
T e s s é k  p r ó b a r e n d e l é s t  t e n n i .

— Három évi fegyházra ítéltek egy gyer
mekgyilkos anyát. Fritch Katalin gyertyánkul 
leány a szfehérvári kórházban egy gyermeknek 
adott életet. Elbocsátása u'án Veszprémbe hozta, 
i!t a Jókai Mór utcában megfojtotta é l  a hul’át a 
Gizella-kápolna romjaihoz 'ette. A gyermekgyil
kos anyát, aki a főtárgyaláson nagy nyomotával 
igyekezett szépíteni a bűnét, a veszprémi törvény
szék 3 évi fegyházra ítélte Az ítélet ellen a védő 
8 az ügyész fellebbeztek.

IRODALOM és U fiV É S Z E T .
Y eszp rém y á rm eg y e  ú j já é p í té s e  T ria n o n  ú t i n .
Történeti munka az összeomlástól napjainkig.

A közeljövőben Veszprémvármegyéről töiténeti 
mii jelenik meg, mintegy 500 oldal terjedelemben, 
1000 képpel és illusztrációval. Ez a munka nem 
monográfia lesz száraz statisztikai, nép és vízrajzi 
stb. adatokkal, hanem tükörképe, históriája annak 
a tíz esztendőnek, amikor a vesztett háború, a for
radalmak és a gazdasági összeomlás mán újjá 
kelktt építeni az országot a romokból. Pontos és 
megbízható adatokat hordanak össze a mű szer
kesztőbizottságának tagjai a nemzetnek eme fáj
dalmas, szenvedé teljes idejéből, s hogy bizony
ságot szolgáltassanak a jövő nemzedéknek arról 
az Gniakarásról, életrevalóságról és élniludásról, 
amivel Veszprémvármegye eltakarította a romokat 
és újjáépítette mindazt, amit leromboltak.

Megörökítést nyernek ezenkívül mindazok a 
közéleti és társadalmi egyéniségek is, akik a Tria
non utáni vármegye fel ámadáfát lángoló haza- 
szeretettel, lelkesedéssel és kitartó munkával meg
indították és befejezésre viszik, hogy az utókor a 
történelem távla'ábél láthassa és becsülhesse a 
nagy háború u áni korszaknak hervadhatatlan ér- l 
demeket szerzett tutüm as áborát. Az adatgyűjtés 
fárasztó és nehéz munkáját a szerkesztőbizottság 
tagjai már megkezdték és az adatokéit elmennek 
a vármegye minden egyes községébe. Ezzel kap
csolatban arra kérik a vármegye közönségét, hogy 
a személyesen jelentkező munkatársakat támogassa 
azzal, hogy minden — bár jelentéktelennek látszó 
— adatet is bocsásson rendelke?é3ükre, amely 
Veszprémvármegyében az összeomlás dia tör'ént.

(Az utolsó Béllyeyek.) Regény. Irta Rdth 
József. Ráth József regénye egy földbirtokos úri 
család sorsát adja a háborús és a forradalmi vi
szontagságok idején ; csupa hús-vér*alakjain át be
tekintést enged a feldúlt társadalom életébe és 
hőseinek történetében, küzdelmeiben és megpró
báltatásaiban korképet fest. Az iró a lezajlott rend
kívüli események hatását a Béllyey-család történe
tében muretja be. E család tagjai nevelésükben, 
hibáikban és erényeikben a régibb Magyarorszá
got jelképezik, szemben azzal az uj világgal, ame
lyet a paraszti sorból kiemelkedett robosztus erejű 
Sámson János képvisel. Az iró valóságos eleven, 
lüktető életet ad, érdekes meseszövegef, emberek 
töiténetéí, szivek harcát, drámai küzdelmeket, iz
galmas fordulatokat. Hadi képeiben benne van az 
egyéni át*lés közvetlen?égé, a háborús gazdálko
dást olyan jellemző erővel Írja le, hogy abból a 
késő unokák is híven rekonstruálhatják a történ
teket. Ráth József élesszemü megfigyelő, környe
zetismereté tökéletes, nyelvezete színes ég zama
tosán magyaros. Nem kétlem, hogy regénye élve
zetes órákat fog szerezni főképen azoknak, akik 
vidéki kúriákból figyelték a lezajlott eseményeket 
s ezeknek d ámái átalakulásokat teremtő hatásait. 
A regény a „Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai 
Rt. (Bpest, IX., Üllői-ut 25. s z ) kiadásában jelent 
meg és fűzve 4 P, vászonba kötve 6 P-éit minden 
hazai könyvkereskedésben kapható. (B. B )

Rádiók, írógépek részletfizetésre Fodornál!

A veszprémi királyi törvényszék elnöke.

1932. El. XV. A. 6 - 4 .  szám.
H irdetm ény.

Közhírré teszem, hogy dr. vitéz Durkó 
Sándor volt enyingi királyi közjegyző, aktt 
a m. kir. igazságügyminiszler ur 1932. évi 
január hó 11. napján kelt 287— 1932.1. M. E. 
számú rendeletével a veszprémi királyi köz
jegyzői állásra kir. közjegyzővé áthelyezett, 
névaláírását az 1874. évi XXXV.  t-c . 14. 
§-a alapján a mai napon hitelesítettem és 
hogy nevezett királyi közjegyző működését 
ugyancsak a mai napon megkezdette. 

Veszprém, ly32. január 28.
Csajághy,
kir. kúriai bíró,

32. a kir. törvényszék elnöke.

Ve szp ré m  megyei vá ro s  
legforgalm asabb helyén
portálos és livegklrakatos,

üzlethelyiség
m á ju s  í . - r e  k ia d ó
Bővebbet Fodor Ferenc könyvkereskedőnél Veszprém.

Tőkebefektetésre k ivá lóan  alkalmas, 
tisztán 10 °/o-ot jövedelm ező

emeletes nagy ház
Veszprémben, a város kellő közepén, 

a legszebb helyen, 3

sza b a d k é zb ő l eladó
B ő v eb b et: dr. Köves Jenő veszprém i ügyvédnél.

Kiadó május l-re
4  szo b á s , 2„

kertes családi ház
összes m ellékhelyiségekkel 

llö rö rm a rty -té r  3. s zá m  alatt.

Eredményesen hirdethet a
V eszpróm vármegyében.

(A lélek kialszik) a cime Zilahy Lajos nagy
szerű uj regényének, amelyet az Uj Idők közöl 
folytatásokban. Herczeg Ferenc szépirodalmi heti
lapjában Pékár Gyula történeti novelláját, Henri 
Duvernois finom elbeszélésé’, Krónikás elmés Kis 
Tárcáját, Ruzilska Mária érdekes cikkét Mária 
orosz nagyhercegnő emlékiratairól, a kö tői „Levél 
mindenkihez" c. sorozatot, Carducci és Forbáíh 
Sándor szép verseit olvashatjuk. Az „Amit min
denkinek ludnia kell“ rovatában tartalmas cikket 
irt Nyilas Jenő Debrecenről. Az Ui Idők változa
tos taitalmát még a „Gyermekszájból" c. sikerült 
mondások, a népszerű rovatok, művészi-, divat
éi időszerű fényképek és elmés fejlécek gazdagítják. 
Díjtalan mutatványszámot küld a kiadóhivatal : 
Bpest. VI. Andrássy ut 16. Előfizetés negyedévre 
6 40 P.

(Pályázat ifjúsági könyvekre.) A Könyv- 
barátok Szövetsége, kultúrpolitikai tevékenységének 
elmélyítéséül, az ifjúsági irodalmat eredeti, magyar 
szellemben Írott, irodalmi úitékü könyvekkel kí
vánja gyarapítani. Tekinfet nélkül a nyomaszló 
gazdasági helyzetre, a nemzetnevelés magas szem
pontjait tartva szem előtt, tekintélyes anyagi á do- 
zat árán pályázatot hirdet 10— 14 éves gyermekek
nek való, nyomtatásban még meg nem jelent műre. 
Terjedelme 8 10 nyomatott iv Tárgya lehitszora- 
kozt tó es tanulságos, vonatkozásban a hazai föld, 
történelem, kultúra ismerletésével, vagy lehet regény- 
szerű irodalmi alkotás, csak a modern magyar 
fiatalságot érdekelje. A gépírásos, jeligével ellátott 
pályamű május 15-ig  küldendő el a Kőnyvbaiátok 
Szövetségéhez (Egyetemi Könyvesbolt, Bpest, IV. 
Kossuth Lajos u. 18.) A szakbirálat alapján iro
dalmi értékűnek itétt legjobb munka 500 P juta
lomban részesül. A díjnyertes s a többi kiadásra 
javasol! munka elsósoibm a Könyvbatá ok Szö
vet-égének ajánlandó fel megjelentetésre, külön 
szerzői honorárium fejében.

(A pápai színtársulat küzdelme.) Pápáról 
jelentik: Halmi Jenő pápai szir,társul ta küzködik 
a közönség részvédenségével. A színtársulat min
den tagjának különös ambíciója, hogy a közönség 
rokonszenvét megnyerje, az igazgató a legfrisebb 
újdonságokat tűzi ki műsorra, ennek ellenére a 
Levente Otthon nagyterme, ahol színház hián.ában 
az előadásokat rendezik, estérő t-e&tére tátong az 
ürességtől. Sőt kedden este meg ö.ténf, hogy a 
„Krizantém" operett előadását el kelhtt halasztani, 
mert mindössze 12 ember jelent meg a színházban. 
A jobbér? é*ü közöm ég fájó részvéte fordul a ma
gyar kultúra küzködö és nyomorgó apostolai irár t 
és remélik, hogy az utolsó napokban mégis csak 
felébred az emberek részvéte, s már csak ezokból 
is megnyilatkozik a pá tfogás, amire a társuld 
olyan derekasan reászolgált.

KÖZGAZDASÁG.
* Fuvardijmérséklés a vármegyénkbe ér

kező széna- és szalmaküldeményekre. Bpesiről 
jelentik: Az ország szálastakarmányokban szűköl
ködő vidékei takarmányszükségleteinek más vidé
kek takarmányfölöslegeivel való biztosítása, a szű
kös vidékek takarmányel'átásának megkönnyítése 
és az egyes takarmányfélék aránytalan megdrágu
lásának megakadályozása céljából a kereskedelmi 
miniszter az ínséges területeken, így az ilyennek 
minősített Veszprémmegyében is fekvő gazda?ágok 
és erkölcsi testületek ciméie rendelt, legalább 
10000 kg. súlyú kocsirakományokban föladásra 
kerülő takarmány széna- és szalmaküldeményekre 
legkésőbb junius végéig érvényes, mintegy 30 
°/o-08  vasúti díjkedvezményt engedélyezett. A vo
natkozó igazolványokat az illetékes gazd. felügyelő 
áll tja ki.

* Borellenörzö szemlék Veszprémben.
Homoky Béla rendőrtanácsos, a veszprémi rendőr- 
kapitányság vezetője a multév második felében 
szeptember 10.-én és december 17.-én, Galamb 
István borászati felügyelő közbenjőttével, összesen 
23 helyen vendéglőben és borpincében (ártott bor- 
ellenőrzö szemlét. Kihágás miatt 6 esetben indult 
meg az eljárás, amelyek közül 2 esetben marasz
taló ítélettel fejeződött be, 4 esetben pedig az el
járás még folyamaiban van.

A  V E S Z P R É M V Á R M E G Y E
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


